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  جملس إدارة
 برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

    
الدورة االستثنائية احلادية عشرة لس 

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة
  ٢٠١٠ فرباير/ شباط٢٦ - ٢٤ندونيسيا، إبايل، 
 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  البيئة يف النظام املتعدد األطراف: القضايا الناشئة يف جمال السياسات العامة

  القانون البيئي
  من املدير التنفيذيتقرير 
  إضافة

 واجلرب والتعويض فيما يتعلق املسؤوليةبشأن ضع تشريعات وطنية لومشروع املبادئ التوجيهية 
  امجة عن أنشطة خطرة على البيئةباألضرار الن

  املوجز
احلادية عشرة وفقاً االستثنائية املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته /يقدم هذا التقرير إىل جملس اإلدارة  

 عن مشروع املبادئ التوجيهية ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠ املؤرخ ٢٥/١١مقرر جملس اإلدارة للقسم الثالث من 
واجلرب والتعويض فيما يتعلق باألضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة،  املسؤولية بشأنة ريعات وطنيشوضع تل

واجلرب  املسؤولية توجيهية لوضع تشريعات وطنية بشأنمبشروع املبادئ الومبوجبه أحاط جملس اإلدارة علماً 
األمانة أن تواصل العمل يف صياغة والتعويض فيما يتعلق باألضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة وطلب إىل 

  .املنتدى يف دورته االستثنائية القادمة/املبادئ التوجيهية بغرض اعتمادها يف الس
التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية املتعلقة باحلصول على املعلومات وقد نوقش مشروع املبادئ   

ومناقشة مشروع املبادئ . UNEP/GCSS.XI/8ئية يف الوثيقة واملشاركة العامة والوصول إىل العدالة يف القضايا البي
التوجيهية احلالية يف إضافة للتقرير عن مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوصول واملشاركة العامة ال يعين أن 

اموعتان ل إذ تشكِّ. مركز كل منهما يف اًجمموعيت املبادئ التوجيهية ترتبطان ارتباطاً جوهرياً أو أن هناك اختالف
  . باإلدارة البيئيةاملتعلقجزءاً من برنامج القانون البيئي الذي ينفذه برنامج األمم املتحدة للبيئة يف إطار جمال األولوية 

________________  
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  اختاذه من جانب الساإلجراء املقترح   - أوالً

  :التالية بالصيغة اًمقرريعتمد قد يرغب جملس اإلدارة يف أن   - ١
  ،ةإن جملس اإلدار  
تضع الدول ”الذي ينص على أن ، )١( من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية١٣ إىل املبدأ إذ يشري  

   ،“ والتعويض لضحايا التلوث وغري ذلك من األضرار البيئيةاملسؤوليةقانوناً وطنياً بشأن 
ن أنشطة  عالنامجة والتعويض عن األضرار البيئية املسؤوليةبأن وجود تشريع وطين بشأن  يقروإذ   

  بشرية قد حظي باعتراف واسع النطاق بوصفه عنصراً رئيسياً يف محاية البيئة،
، املعنون ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠ املؤرخ ٢٥/١١مقرره القسم الثالث من إىل  يشريوإذ   

واجلرب والتعويض فيما يتعلق  املسؤولية توجيهية لوضع تشريعات وطنية بشأنمشروع املبادئ ال”
الذي أحاط فيه علماً مبشروع املبادئ التوجيهية وطلب “ مجة عن أنشطة خطرة على البيئةباألضرار النا

 املبادئ التوجيهية بغرض اعتمادها يف دورته االستثنائية بشأنمن األمانة أن تقوم مبزيد من األعمال 
  القادمة، 
املبادئ شروع م صياغة نتائج االجتماع احلكومي الدويل الستعراض ومواصلة بتقديروإذ يالحظ   

واجلرب والتعويض فيما يتعلق باألضرار النامجة عن  املسؤولية بشأنوضع تشريعات وطنية لالتوجيهية 
٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١١ إىل ٩قد يف نريويب من أنشطة خطرة على البيئة، الذي ع،  

واجلرب ؤولية  املسبشأنوضع التشريعات الوطنية ل املبادئ التوجيهية ] أن يعتمديقرر[  - ١  
والتعويض فيما يتعلق باألضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة، على النحو املعروض يف مرفق هذا 

  املقرر؛
مشفوعة بالتعليقات واملرفقات امللحقة ا  األمانة املبادئ التوجيهية تعمم أن يقرر أيضاً  - ٢  

  ؛ته نوعيلتحسنيالتعليقات على التعليق أن تدعو البلدان إىل تقدمي مزيد من مجيع البلدان وعلى 
على ا مبرحلة انتقال، اوالبلدان اليت متر اقتصاد، وخاصة البلدان النامية، البلدانيشجع   - ٣  

واجلرب والتعويض فيما  باملسؤولية املتعلقة أو تعديل تشريعاا الوطنية لوضعتطبيق املبادئ التوجيهية 
  خطرة على البيئة؛يتعلق باألضرار النامجة عن أنشطة 

، يف ]ورهناً بتوفر املوارد[ البلدان، بناًء على طلبها، أن يساعدمن املدير التنفيذي  يرجو  - ٤  
واجلرب والتعويض فيما  املسؤولية سات واالستراتيجيات الوطنية بشأن أو تعديل التشريعات والسياوضع

  ؛يتعلق باألضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة
التقارير التقدم احملرز من خالل تقريراً عن م  من املدير التنفيذي أن يقد أيضاًجوير  - ٥  
  . عن تنفيذ برنامج العمل وامليزانيةالعادية

________________  

منشورات  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤- ٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،   )١(
  .، املرفق األول١القرارات اليت اعتمدها املؤمتر، القرار : الد األول)  والتصويبA.93.I.8األمم املتحدة، رقم املبيع 
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  اخللفية واألساس املنطقي  -ثانياً 
 الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين ،من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ١٣املبدأ نص ي  - ٢

  : على ما يلي١٩٩٢يونيه /ة والتنمية يف حزيرانبالبيئ
. والتعويض لضحايا التلوث وغري ذلك من األضرار البيئيةاملساءلة  تضع الدول قانوناً وطنياً بشأن

 بشأنيف مواصلة تطوير القانون الدويل مبزيد من التصميم وتتعاون الدول أيضاً بطريقة عاجلة و
جتري يف واليتها القانونية  عن أنشطة ةالناشئلألضرار البيئية  ةالسلبي عن اآلثار التعويضوة اءلاملس

  .أو تقع حتت سيطرا يف مناطق خارج هذه الوالية
 نتفيديوومللبيئة أن يساعد يف هذه العملية من خالل برناجمي لب من برنامج األمم املتحدة قد طُو  - ٣

 يف العقد األول من القرن احلادي الثالث والرابع بشأن وضع القانون البيئي واستعراضه دورياً
وميثِّل برنامج .  على التوايل٢٠٠٩ و٢٠٠١ا جملس اإلدارة يف عامي ، اللذين اعتمدمهنوالعشري

 ٢٠١٠لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف العقد الذي يبدأ يف عام األحدث استراتيجية عريضة نتفيديو وم
  .والتعويض عنه أتهلبيئي وختفيف وطالضرر ا بشأن منع ٣شمل اال الربناجمي هو يو
 عقدمها فريق اخلرباء االستشاري الرفيع املستوى  قام املشاركون يف اجتماعني٢٠٠٧ويف عام   - ٤

 بصياغة جمموعة من ، التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة،املعين باملساءلة والتعويض عن األضرار البيئية
ا مبرحلة انتقال لصياغة ابلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاد إرشاداً لل بالتحديدالتوصيات توفِّر

 قام اجتماع تشاوري عقده برنامج األمم ٢٠٠٨يونيه /ويف حزيران. تشريعات وطنية يف هذا امليدان
  )٢(.املتحدة للبيئة للمسؤولني واخلرباء احلكوميني باستعراض ومواصلة تطوير مشروع املبادئ التوجيهية

ويف اجلزء .  بشأن القانون البيئي٢٥/١١ اعتمد جملس اإلدارة املقرر ٢٠٠٩فرباير /باطويف ش  - ٥
 أشار جملس اإلدارة إىل والية برنامج األمم املسؤوليةالثالث املتعلق مبشروع املبادئ التوجيهية بشأن 

ألمم املتحدة للبيئة املتحدة للعمل يف جمال املساءلة البيئية والحظ بتقدير األعمال اليت قام ا برنامج ا
 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية والحظ أن وجود تشريع ١٣وأشار كذلك إىل املبدأ . حىت اآلن

 والتعويض عن الضرر البيئي قد حظي باعتراف واسع النطاق بوصفه عنصراً املسؤوليةوطين بشأن 
ع املبادئ التوجيهية لوضع تشريعات وبعد ذلك أخذ جملس اإلدارة علماً مبشرو. رئيسياً يف محاية البيئة

.  واجلرب والتعويض فيما يتعلق باألضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئةاملسؤوليةوطنية بشأن 
املنتدى /وطلب أيضاً من األمانة أن تواصل العمل يف صياغة املبادئ التوجيهية بغرض اعتمادها يف الس

  )٣(.يف دورته االستثنائية القادمة
مع ( إىل جلنة املمثلني الدائمني ٢٠٠٩مايو / أيار٢١وحتقيقاً هلذه الغاية كتب املدير التنفيذي يف   - ٦

يدعو مجيع احلكومات )  األمم املتحدة يف نيويورك وجنيفىإرسال نسخة إىل البعثات الدائمة لد
 مواصلة تعزيز أمهيتها وأعضاء اللجنة إىل التعليق على املبادئ التوجيهية والتعليقات امللحقة ا، بغرض

________________  

  .UNEP/Env.Law/CM./1/2نظر تقرير االجتماع، الوثيقة أ  )٢(
  .UNEP/GC/25/INF/15/Add.3 وUNEP/GC.25/11/Add.2نظر الوثيقة  ألالطالع على مزيد من التفاصيل  )٣(
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 موجهاً إليهم وكتب املدير التنفيذي أيضاً إىل أصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة. ومستوى جودا
 تنسيق ألغراض التشاور حول جهاتوطلب أيضاً من مجيع احلكومات أن تسمي . نفس الدعوة

املبادئ التوجيهية إىل منظمات وأرسلت الدعوات أيضاً للتعليق على . مواصلة صياغة املبادئ التوجيهية
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢يونيه و/ حزيران٢٦ويف . أصحاب املصلحة ذوي الصلةغريها من األمم املتحدة و

  .سلت رسائل متابعة لتذكري احلكومات بالفرصة املتاحة للتعليقأُرِ
راليا، وبوتان، األرجنتني، واست( بلداً ١٦ويف الرد على هذه الدعوة تلقت األمانة تعليقات من   - ٧

وتايلند، وتوغو، واجلزائر، وزامبيا، وسويسرا، وكرواتيا، وكندا، وموريشيوس، والنرويج، واهلند، 
ووردت تعليقات أيضاً من . ومن االحتاد األورويب) اليابانوهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، و

ناخ واتفاقية بازل بشأن التحكُم يف نقل النفايات أمانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير امل
اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ومن فريق الصناعة املخصص املعين باألضرار الالحقة باملوارد 

ة يقتصاديات البيئاالقوق واحلالطبيعية والس األورويب للصناعة الكيميائية ومعهد القانوين البيئي ومعهد 
 بلداً بتعيني ٢٥وقام . ون البيئي ومنظمة املرأة يف أوروبا من أجل مستقبل مشتركوالس الدويل للقان

  . تنسيقجهات
٨ -  خبرياً من أحناء العامل١٢ حضره ٢٠٠٩سبتمرب /قد اجتماع للخرباء يف جنيف يف أيلولوع  .

ى االتساق وقدم املشاركون اقتراحات إضافية عن طريقة إدماج التعليقات الواردة وكيفية احلفاظ عل
  .وأعدت األمانة نصاً منقحاً للمبادئ التوجيهية باستعمال املدخالت الصادرة عن االجتماع. الداخلي

 ١١ إىل ٩ومثَّل النص املنقح أساساً للمناقشة يف اجتماع حكومي دويل عقد يف نريويب من   - ٩
وأرسل املدير . هية الستعراض ومواصلة تطوير مشروع املبادئ التوجي٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

التنفيذي دعوات حلضور االجتماع احلكومي الدويل إىل الوزراء املسؤولني عن البيئة يف مجيع 
إىل منظمات األمم املتحدة وغريها من أصحاب املصلحة ذوي رسلت الدعوات أيضاً وأُ. احلكومات

  .الصلة
م املتحدة لألغذية والزراعة وحضر االجتماع خرباء ميثلون عدداً من احلكومات ومنظمة األم - ١٠

وقام املشاركون باستعراض ومواصلة تطوير مشروع املبادئ التوجيهية، . ومنظمات غري احلكومية
دون حل، فقد اتفقوا إىل حد كبري على نص املبادئ التوجيهية على النحو ورغم بقاء بعض القضايا 

تلك وتتضمن . )UNEP/GCSS.XI/INF/6/Add.1واملستنسخة يف الوثيقة (الوارد يف تقرير االجتماع 
الوثيقة أيضاً نصاً منقحاً للتعليق على املبادئ التوجيهية وضعته األمانة بعد االجتماع، باإلضافة إىل 

  .١٤ية عن مشروع املبدأ التوجيهي مرفقات تفصيل
ل ئاسم املسحمن  منيئدا النيلاملمث ع جملسحقة مالالت اعاماالجت يفات ومكاحل كنتقد متو - ١١

من يتض ي، الذةرملذكا هذ  املرفقيف جلنتائا على عالطاال نوميك .قةبارة السقيف الف اهير إلاشعالقة املال
قات يلعى التعل ى أخراتحيقتنل اخىل إدإ ضاًيأت اعالجتمااأفضت و. وجيهيةتلائ دابملص مشروع ان

  .UNEP/GCSS.XI/INF/Add.2يقة ثوليف ا تتنقيحالاذه هعلى  عطالاالن كومي. املبادئ التوجيهيةعلى 
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  املرفق
 واجلرب والتعويض املسؤوليةبشأن وضع تشريعات وطنية املنقَّحة لمشروع املبادئ التوجيهية 

  )١(فيما يتعلق باألضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة
هو إبراز القضايا الرئيسية اليت يتعين على الدول حلها إذا الغرض من هذه املبادئ التوجيهية   

 واجلرب والتعويض فيما يتعلق باألضرار سؤوليةاملاختارت أن تقوم بصياغة قوانني ولوائح حملية بشأن 
جها يف اوتناقش املبادئ التوجيهية العناصر الرئيسية اليت ميكن إدر. النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة

 من هذا القبيل وتعرض صياغات نصية حمددة ميكن أن يعتمدها واضعو النصوص وطينأي تشريع 
التحديد البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف  أن تساعد بخىومن املتو. التشريعية

  . واجلرب والتعويضاملسؤولية بشأن وطنيةوضع، حسبما تراه مالئماً، تشريعات أو سياسات 

  اهلدف: ١املبدأ التوجيهي 
 وليةاملسؤ بشأن الوطنية القواعد  علىهدف هذه املبادئ التوجيهية هو توفري اإلرشاد للدول  

واجلرب والتعويض فيما يتعلق باألضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة، مع مراعاة مبدأ امللوث 
  .يدفع

  نطاق التطبيق: ٢املبدأ التوجيهي 
 واجلرب والتعويض فيما يتعلق باألضرار املسؤوليةتنطبق هذه املبادئ التوجيهية على   - ١  

  .ة على البيئةرالنامجة عن أنشطة خط
وليس املقصود منها أن تنطبق على األضرار الناشئة عن األنشطة اخلطرة على البيئة اليت   - ٢  

 األخرى اليت تنشئ أنظمة مسؤولية خاصة أو تتعلق أساساً بالدفاع القومي الوطنيةتغطيها القوانني 
  .الطبيعية الكوارث واألمن أو األمن الدويل أو إدارة

  التعاريف: ٣املبدأ التوجيهي 
ذه  احمللي القانون حيددها ةأي نشاط أو منشأ“ نشاط خطر على البيئة”يعين مصلح   - ١  

  .الصفة
  :“الضرر”عين مصطلح ي  - ٢
   الشخصية الناشئة عن الضرر البيئي؛اإلصابةفقد األرواح أو   )أ(
  ضياع املمتلكات أو الضرر الذي يلحقها نتيجة الضرر البيئي؛  )ب(
  ؛اخلالصةاخلسارة االقتصادية   )ج(

________________  

عدلت ونقحت هذه املبادئ التوجيهية استناداً إىل مناقشات االجتماع احلكومي الدويل الستعراض ومواصلة   )١(
واجلرب والتعويض فيما يتعلق باألضرار النامجة وطنية بشأن املسؤولية توجيهية لوضع تشريعات تطوير مشروع املبادئ ال

 .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١١ إىل ٩عن أنشطة خطرة على البيئة، الذي عقد يف نريويب من 
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تكاليف تدابري إعادة احلالة إىل ما كانت عليه، وتقتصر على تكاليف التدابري املتخذة   )د(
  فعالً أو اليت ستتخذ فعالً؛

   خسارة أو ضرر ناجم عن هذه التدابري؛أيتكاليف التدابري الوقائية، مبا يف ذلك   )ه(
  .الضرر البيئي  )و(
  :عاكسة أو سلبية على البيئةأي آثار م“ الضرر البيئي”يعين مصطلح   - ٣
 سلطة عامة آخذة يف تقرها  اليتميكن قياسه مع مراعاة خطوط األساس الثابتة علمياًو  )أ(

  ؛ آخراالعتبار أي تغيري آخر يسببه اإلنسان وأي تغيري طبيعي
  :يتم حتديده استناداً إىل عوامل مثلوهو ما  ،يتسم باألمهيةو  )ب(

 الدائم، ويفهم منه أنه تغير قد ال ميكن إصالحه عن طويل األجل أوالالتغير   ‘١’
   يف غضون فترة معقولة من الزمن؛التجدد الطبيعيطريق 

  مدى التغيرات النوعية أو الكمية اليت تؤثر تأثرياً معاكساً أو سلبياً على البيئة؛  ‘٢’
اخنفاض أو ضياع قدرة البيئة على توفري السلع واخلدمات، سواء كان ذلك   ‘٣’

  بصفة دائمة أو على أساس مؤقت؛
  وقع معاكس أو سليب على صحة اإلنسان؛أو مدى أي أثر   ‘٤’
امة واملناطق الربية وغريها من القيمة اجلمالية والعلمية والترفيهية للمنتزهات الع  ‘٥’

  .األراضي
أي شخص أو أشخاص أو كيان أو كيانات تدير أو تسيطر “ املشغل”يعين مصطلح   - ٤  
  .شاط أو أي جزء منه يف وقت وقوع احلادثةعلى الن
أي حادث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد وتسبب ضرراً “ احلادثة”مصطلح يعين   - ٥  

  .أو تنشئ ديداً خطرياً ووشيكاً بالضرر
أي تدابري معقولة يتخذها أي شخص استجابة حلادثة “ التدابري الوقائية”يعين مصطلح   - ٦  

  .الضطالع بالتنظيف البيئيمن أجل ا أو الضرر اخلسارةو ختفيف من أجل منع أو تقليل أ
ضياع اإليرادات غري املصحوب بإصابة “ اخلسارة االقتصادية اخلالصة”يعين مصطلح   - ٧  

أي استعمال للبيئة ويكون يف ينشأ بصورة مباشرة عن مصلحة اقتصادية وشخصية أو ضرر للممتلكات 
  .تكبده نتيجة ضرر بيئي

أي تدابري معقولة دف إىل “ تدابري إعادة احلالة إىل ما كانت عليه”مصطلح يعين   - ٨  
إعادا إىل حاهلا أو إصالحها أو دف إىل تقييم عناصر يف البيئة تعرضت للضرر أو التدمري أو 

  .ترميمها
  .أي تدابري وقائية وتدابري إلعادة احلالة إىل ما كانت عليه“ اجلرب”يعين مصطلح   - ٩  
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  اجلرب: ٤دأ التوجيهي املب
 جربإجراء إذا نشأت حادثة أثناء القيام بنشاط خطر على البيئة ينبغي أن يتخذ املشغل   - ١  

  .االًورياً وفعف
اجلرب املخطط أو إجراء ينبغي للمشغل أن يبلِّغ فوراً السلطة العامة املختصة باحلادثة و  - ٢  

  .املتخذ وفعاليته أو فعاليته املتوقعة
ي أن يكون من حق السلطة العامة احلصول من املشغل على مجيع املعلومات ذات ينبغ  - ٣  

  .جرب حمدد تعتربه ضرورياًإجراء وجيوز هلا أيضاً أن تأمر املشغل باختاذ . الصلة املتعلقة باحلادثة
عاالً  فاإلجراءجرب أو إذا كان من غري املرجح أن يكون إجراء إذا اخفق املشغل يف اختاذ   - ٤  

طرف ثالث  ل اإلجراء بنفسها أو تصرحهذاأو يف الوقت املناسب جيوز للسلطة العامة املختصة أن تتخذ 
  .باختاذه واسترداد التكاليف من املشغل

  ؤوليةاملس: ٥املبدأ التوجيهي 
عن الضرر الناشئ عن أنشطة خطرة على  بالكامل ينبغي أن يكون املشغل مسؤوالً  - ١  

  .البيئة
أو  ينبغي أن يكون أي شخص مسؤوالً عن ضرر تسبب ،١بدون املساس بالفقرة   - ٢  
 عمداً أو استهتاراً أو القيامالشتراطات القانونية أو التنظيمية املنطبقة أو ليف حدوثه عدم االمتثال ساهم 

  . حبد ذاتهوينبغي اعتبار أي انتهاك اللتزام قانوين حمدد خطأ .  بتصرف أو إغفال غري مشروعإمهاالً

  ؤوليةاملساإلعفاء من : ٦املبدأ التوجيهي 
الّ يكون أ ينبغي الوطينبدون املساس بأي إعفاءات إضافية منصوص عليها يف القانون   - ١  

 إذا ، مسؤوالً بالقدر غري املوزع عليه، ينبغي أالّ يكونأدناه) ج(املشغل مسؤوالً، أو يف حالة الفقرة 
  :اشئاًأثبت أن الضرر كان ن

ناشئ عن ظاهرة طبيعية هلا صفة استثنائية وحمتومة (ظرف قاهر /قضاء وقدرعن   )أ(
  ؛) السيطرةة عنخارجو

  عن نزاع مسلح أو عداوات أو حرب أهلية أو مترد أو هجمات إرهابية؛  )ب(
كلياً أو جزئياً عن تصرف أو إغفال من جانب طرف ثالث، برغم تدابري السالمة   )ج(

 الضرر كلياً نشأ إذا إالّيف حالة مطالبات التعويض ال ينطبق ذلك  ولكن ،النشاط املعيناملالئمة لنوع 
ع عليه الضرر؛وقد غري مشروع من جانب طرف ثالث، مبا يف ذلك الشخص الذي نتيجة تصرف متعم  

  ال لتدابري إلزامية فرضتها سلطة عامة خمتصة؛نتيجة امتث  )د(
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 تلكل، ميكن أن تشمل اإلعفاءات اإلضافية ٤توجيهي املبدأ ال من ٤ ةالفقرفيما يتعلق ب  - ٢
  :أعاله أو العوامل املخفِّفة ما يلي )د(ىل إ) أ( ١ ية الفرعتااملشار إليه يف الفقر

 صادر مبوجب قانون حملي يسمح إلذنإجراء النشاط بإذن صريح وامتثال كامل   )أ(
  حبدوث األثر على البيئة؛

 أن يسبب ضرراً وفقاً للمعارف رجحمن امل عن نشاط مل يكن اًالضرر ناشئيكون أن   )ب(
  .العلمية والتقنية السائدة يف وقت إجراء النشاط

جيوز إعفاء املشغل كلياً أو جزئياً جتاه أي طرف مطالب إذا أثبت املشغل أن الضرر نشأ   - ٣  
عن تصرإحداث الضرر، أو أن الضرر نشأ كلياً أو بقصدب ف أو إغفال من جانب الطرف املطال 

  .بئياً عن إمهال الطرف املطالجز

  املشتركة واملتعددة ؤوليةاملس: ٧املبدأ التوجيهي 
يف حالة تعدد املشغلني ينبغي أن تكون مساءلتهم مشتركة ومتعددة، أو موزعة، حسب   
  .االقتضاء

  مطالبات التعويض: ٨املبدأ التوجيهي 
ا فيهم السلطات ينبغي أن يكون من حق أي شخص أو جمموعة من األشخاص، مب  - ١  

عن  أو اإلصابة الشخصية أو فقد املمتلكات أو اإلضرار ا والعامة، املطالبة بتعويض عن األرواح
ناشئ عن أنشطة خطرة على البيئة باإلضافة، حسب اخلسارة االقتصادية اخلالصة نتيجة وقوع ضرر 

  .ة إىل ما كانت عليهاالقتضاء، إىل تسديد تكاليف التدابري الوقائية وتدابري إعادة احلال
  .جيوز أن يسمح القانون احمللي مبطالبات تعويض عن الضرر البيئي  - ٢  

  املطالبات األخرى: ٩املبدأ التوجيهي 
ينبغي أن يكون من حق أي شخص أو جمموعة أشخاص التماس قيام السلطات العامة   - ١  

املختصة تدابري فورية وفعالة لتصحيح إذا مل يتخذ املشغل أو السلطات العامة بإجراء اجلرب املختصة 
قٍ  حياإلخاللمن ة الضرر البيئي، شريطة وجود مصلحة كافية للشخص أو جمموعة األشخاص أو معانا

  .ذلكينص على  الوطينهلم إذا كان القانون 
 أعاله احلق يف ١ينبغي أن يكون ألي شخص أو جمموعة أشخاص يف إطار الفقرة   - ٢  
دارية أو قضائية على مشروعية أي تصرف أو إغفال تصرف من جانب  دعوى إمن خاللالطعن 

 املتصلة بالضرر الوطنيةأشخاص خاصني أو سلطات عامة إذا كان ذلك ينتهك القوانني أو اللوائح 
  .الناشئ عن أنشطة خطرة على البيئة
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 احلصول على  تعرضوا للضررينبغي أن يكون من حق أي شخص أو جمموعة أشخاص  - ٣  
 مطالبة بالتعويض من املشغل أو من السلطة العامة املختصة بتقدميومات تتصل اتصاالً مباشراً أي معل

اليت متلك هذه املعلومات، ما مل يكن اإلفصاح عن هذه املعلومات حمظوراً بصورة حمددة مبوجب 
  . القانون ألطراف ثالثةحيميهاالقانون أو ينتهك مصاحل 

  اليةاحلدود امل: ١٠املبدأ التوجيهي 
وفقاً للمعايري احملددة  جيوز حصرها ٥ التوجيهي أ من املبد١ عمالً بالفقرة ؤوليةاملس  - ١  

  .ألنشطة اخلطرة على البيئةيف انصلتمنطبق وطين مبوجب أي خمطط 
 قد تتجاوز األضرار أنّ املشغل قد ال يكون قادراً على الوفاء مبسؤوليته أو نظراً ألنّ  - ٢  

 على سد الفجوات احملتملة يف التعويض عن الوطين جيوز أن ينص القانون ،ملشغلحدود مسؤولية ا
  .طريق متويل خاص أو من خالل آليات تعويض مجاعية

 من املبدأ ٢الناشئة مبوجب الفقرة  املسؤولية ينبغي أالّ يوضع حد مايل على  - ٣  
  .٥ التوجيهي

  الضمانات املالية: ١١املبدأ التوجيهي 
تشجيع املشغل أو مطالبته، مع مراعاة توفُّر الضمانات املالية، بتغطية املسؤولية ينبغي   - ١  

 عن املبالغ اليت ال تقل عن احلد األدىن املنصوص عليه يف القانون ٥ من املبدأ التوجيهي ١مبوجب الفقرة 
اء فترة احلد الزمين مر يف تغطية هذه املسؤولية أثنتاخلطر على البيئة وينبغي أن يس بلنوع النشاط املعين

  .للمساءلة عن طريق التأمني أو السندات أو غري ذلك من الضمانات املالية
ضمانات املالية ال مدى توافر  العامة املختصة دورياً باستعراضينبغي أن تقوم السلطة  - ٢  

 وحدودها الدنيا، آخذة يف االعتبار آراء أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا فيهم صناعة التأمني
  .املتخصص والعام

  احلدود الزمنية لتقدمي املطالبات: ١٢املبدأ التوجيهي 
 مطالبات التعويض إالّ إذا قُدمت يف غضون فترة عدم قبولينبغي أن يقرر القانون احمللي   - ١  
هوية وضرر ال بب أو كان ينبغي له أن يعلمحمددة اعتباراً من التاريخ الذي علم فيه الطرف املطالزمنية 
حمددة زمنية وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أالّ تكون املطالبات مقبولة إالّ إذا قُدمت يف غضون فترة . املشغل

  .بعد وقوع الضرر
 سلسلة من األحداث نشأت عن سبب تتألف منإذا كانت احلادثة املسببة للضرر   - ٢  
اعتباراً من آخر ما وقع من بغي أن تبدأ يناحلدود الزمنية املقررة مبوجب هذا املبدأ التوجيهي فإن واحد، 

سببة للضرر تتألف من حدث مستمر فإن هذه احلدود الزمنية املوإذا كانت احلادثة . هذه األحداث
  .ينبغي أن تبدأ من اية ذلك احلدث املستمر
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  القانون املنطبق: املطالبات اليت تنطوي على عناصر أجنبية: ١٣املبدأ التوجيهي 
لقوانني احمللية بشأن الوالية القضائية ويف حالة عدم وجود قواعد خاصة حمددة رهناً با  - ١  

مبوجب عقد أو باتفاق دويل، ينبغي البت يف أي مطالبات بالتعويض تنشأ عن قضية اختيار القانون 
قانون ب أن يستند يف مطالبته إىلوفقاً لقانون املكان الذي وقع فيه الضرر، إالّ إذا اختار الطرف املطال 

  .البلد الذي وقع فيه احلادث املنشئ للضرر
  ٢ -  يهتار الذي خيتوقيت القانون دولة احملكمة دحد١ب عمالً بالفقرة  الطرف املطال.  

  تصنيف املواد واألنشطة أو املنشآت اخلطرة: ١٤املبدأ التوجيهي 
عتباا، واألنشطة أو ينبغي أن يتضمن القانون احمللي قائمة باملواد اخلطرة وكميات   - ١  

البيئية على املشغلني وبالتايل تعزيز  املسؤولية لبيئة، لتوضيح طبيعة ونطاق أخطاراملنشآت اخلطرة على ا
  .إمكانية التأمني على خماطر الضرر

جامعة وأالّ تكون إرشادية وأن  اتالقائم، ينبغي أن تكون اتلتعزيز فعالية هذه القائم  - ٢  
اً باألولويات احمللية، وخاصة االحتياجات االجتماعية واالقتصادية واحلساسيات تتضمن اعترافاً واجب

  .البيئية وحساسيات الصحة العامة أو غري ذلك من الظروف اخلاصة
_______________  


